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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»  

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ AXEΠA 
 
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 
 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – Η Νέολαία της AΧEΠA Βικτωρίας διοργανώνει έναν διασκεδαστικό αγώνα δρόµου, 
το “Path to Paradise”, στο Princes Park, την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 10.30π.µ., µε σκοπό να στηρίξει 
την Ορθόδοξη Ιεραποστολή του Πάτερ Θέµη στη Σιέρα Λεόνε. 
 
Η εκδήλωση περιλαµβάνει έναν αγώνα τρεξίµατος ή περπατήµατος 3.2 χιλιοµέτρων ή έναν αγώνα 
τρεξίµατος 6.4 χιλιοµέτρων. Θα υπάρχει επίσης barbecue και πώληση γλυκισµάτων στο Lawn 3 – 
επιτρέποντας στους συµµετέχοντες να αποκοµίσουν όσα περισσότερα µπορούν από την πρώτη µέρα 
του φθινοπώρου και να ξεκινήσουν την νέα εποχή µε έναν υγιέστατο τρόπο.  
 
Μέσω της εκδήλωσης προσφέρεται η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να συνεισφέρουν στην 
συγκέντρωση χρηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την αγορά εξοπλισµού υγείας και υγιεινής που 
είναι απολύτως απαραίτητα για την πρόληψη κατά της εξάπλωσης του ιού Έµπολα στην Σιέρα Λεόνε.  
 
«Έχουµε δει την µιζέρια και τον πόνο που έχουν βιώσει όσοι υποφέρουν στη Σιέρα Λεόνε – µία χώρα 
που έχει χτυπηθεί από την µία καταστροφή µετά την άλλη. Χρειάζεται µία αγνή ψυχή, όπως αυτή του 
Πάτερ Θέµη, που έχει ξεκινήσει την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Σιέρα Λεόνε και έχει αφιερώσει την 
ζωή του για να βοηθήσει τους λιγότερο τυχερούς ανθρώπους, έτσι ώστε οι άνθρωποι της Σιέρα Λεόνε 
να βρουν ελπίδα και να αντέξουν σε στιγµές µεγάλης ανάγκης. Η Νεολαία της AΧEΠA είναι περίφανη 
να συνεργάζεται µε το Paradise Kids for Africa για να προσφέρει πολύτιµη ανακούφιση στους 
κατοίκους της Σιέρα Λεόνε. Αυτός ο διασκεδαστκός περίπατος θα είναι οργανικής σηµασίας στο να 
βοηθήσει να στηρίξουµε αυτό το αξιόλογο έργο, εφόσον κάθε δολλάριο που θα µαζευτεί θα 
χρησιµοποιηθεί για την αγορά απτών προµηθειών, όπως φακελάκια µε χλωρίνη, που χρειάζονται για 
την αποφυγή της εξάπλωσης του τραγικού ιού Έµπολα.», δηλώνει η Δεσποινίς Άνθεια Τσαούση, η 
Πρόεδρος της Νεολαίας της AΧEΠA. 
 
Η τιµή του εισιτηρίου είναι στα $25 για ενήλικες και στα $10 για παιδιά. Αγορά των εισητηρίων γίνεται 
µέσω της ιστοσελίδας www.trybooking.com/GSSK. Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να παρευρεθείτε 
στην εκδήλωση, δεχόµαστε δωρεές µέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.  
 
Η Νεολαία της AΧEΠA προσκαλεί όλα τα µέλη του κοινού να συµµετάσχουν στο Path to Paradise που 
διοργανώνουµε, είτε για ένα χαλαρό περίπατο, ένα ευεργετικό jog ή έναν ανταγωνιστικό αγώνα 
τρεξίµατος, µε σκοπό να στηρίξουµε το ιερό έργο του Πάτερ Θέµη να βοηθήσει τις γυναίκες και τα 
παιδιά της Σιέρα Λεόνε που ζουν µέσα στη φτώχεια, καταπατηµένοι και διατρέχοντας κίνδυνο 
προσβολής από τον ιό Έµπολα.  
 
Ερωτήσεις του Τύπου: 
Τάσος Αντονόπουλος (Ελληνικά)  τηλ.: 0430 088 600 
 
Ιστοσελίδα: 
Εγγραφές στην www.trybooking.com/GSSK 
Περισσότερες πληροφορίες στην www.achilleasyouth.org/fundraising 
 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: 
www.facebook.com/AHEPAyouth 
www.twitter.com/AHEPAyouth 
 
#Path2Paradise #P2P #GoFluoro 


